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Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

2021 rok
GMINA MIASTO LUBARTÓW 

Sektor II 

WAŻNE INFORMACJE – ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
Pojemniki powinny być wystawione w widocznym miejscu, przy 
drodze publicznej w dniu odbioru do godz. 7:00 
UWAGA! Dołączone naklejki należy nakleić TYLKO na pojemnik na 
odpady komunalne.
W przypadku stwierdzenia złej segregacji odpadów firma od-
bierze odpad kwalifikując go jako niesegregowany. Oddanie 
w ciągu roku kalendarzowego nieprawidłowo posegregowanych 
odpadów może spowodować wszczęcie procedury zmiany opła-
ty – jak za odpady niesegregowane.

Informacje o zasadach segregacji znajdują się na harmonogramie 
odbioru odpadów, workach na odpady segregowane (poszczegól-
ne frakcje) oraz na stronie internetowej ZKGZL,
www.zwiazekgmin.lubartow.pl 

JAK DO NAS TRAFIĆ:
Biuro ZKGZL znajduje się w budynku II Liceum Ogólnokształ-
cącego (dawny budynek Gimnazjum nr 2), pokój nr 10 (parter) 
w Lubartowie, ul. Lubelska 68. Jadąc w stronę Lublina – budynek 
przy światłach przed TESCO. Wejście od strony boiska.
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
Kasa czynna jest w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 
w godz. 8:30-14:00. W środę kasa jest nieczynna.

JAK SEGREGOWAĆ

1. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (worek żółty)
Wrzucamy:
•  zgniecione butelki po napojach, kosmetykach i środkach czystości
• plastikowe opakowania po żywności
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
• folie i torebki z tworzyw sztucznych
• puszki po napojach i konserwach
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików
Nie wrzucamy:
kalki technicznej, opakowań z zawartością np. żywnością, wap-
nem, cementem, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, 
mokrych folii, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i 
pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach ochro-
ny roślin, butelek i pojemników z zawartością, opakowań po le-
kach i zużytych artykułów medycznych, metali łączonych z innymi 
materiałami, np. gumą, części samochodowych, zużytych baterii i 
akumulatorów, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

2. PAPIER (worek niebieski)
Wrzucamy:
• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
• gazety, czasopisma, książki, ulotki, zeszyty 
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe
Nie wrzucamy:
kartonów po mleku i napojach, ręczników papierowych i zużytych 
chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego 
folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, papiero-
wych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budow-
lanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych 
jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań

3. SZKŁO (worek zielony)
Wrzucamy:
•  butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napo-

jach alkoholowych i olejach roślinnych – bez zakrętek)
• szklane opakowania po kosmetykach
Nie wrzucamy:
ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki, fajansu, 
kryształów ),luster, szklanych opakowań farmaceutycznych 
i chemicznych z pozostałościami zawartości, szkła budowlane-
go (szyby okienne, szkło zbrojone), szyb samochodowych, szkła 
okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, 
żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpusz-
czalnikach, olejach silnikowych, monitorów i lamp telewizyjnych, 
termometrów i strzykawek

4. ODPADY BIO (worek brązowy)
Wrzucamy:
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
Nie wrzucamy:
resztek żywności pochodzenia zwierzęcego np. mięsa, kości, se-
rów, wędlin, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu, leków, 
drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, 
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). Odpady 
zielone, które ze względu na wymiary nie mogą być umieszczone 
w workach, należy przekazać do odbioru w wiązkach o wymia-
rach: długość- do 1,70 m, średnica- do 12 cm, waga: do 50 kg.

DO POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE
Nie wrzucamy: popiołu, gruzu, styropianu, kamieni, piachu, odpa-
dów niebezpiecznych, leków, olejów silnikowych, smarów, opako-
wań po środkach toksycznych, 

Wielkogabaryty: odpady dużych rozmiarów, zużyty sprzęt RTV, 
AGD (kompletny)- tylko odpady pochodzące z bytowania człowie-
ka a nie z racji prowadzonej działalności, 
Nie wystawiamy – części samochodowych, armatury łazienkowej 
(biały montaż), gruzu, zużytych opon samochodowych, ciężaro-
wych lub rolniczych, drzwi ,okien

UWAGA! WIELKOGABARYTY NIE MOGĄ BYĆ ODPADAMI PO-
CHODZĄCYMI Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Informujemy, że odpady wielkogabarytowe, odpady zielone wy-
stawione poza wyznaczonymi terminami nie będą odbierane.
Odbiór popiołu odbywa się w ramach indywidualnych umów 
z Wykonawcą

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)
UWAGA! DOSTARCZONE ODPADY NIE MOGĄ BYĆ ODPADAMI 
POCHODZĄCYMI Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Odpady typu: metale, tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, szkło, papier, plastik, odpady 
zielone, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady 
problematyczne (np. świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, la-
kierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje, przeterminowa-
ne leki i  chemikalia), gruz, odpady poremontowe, popiół można 
nieodpłatnie przekazać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK).

Adresy PSZOK-ów znajdują się na stronie internetowej:
www.zwiazekgmin.lubartow.pl
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Al. Tysiąclecia, Annoborska, Armii Hallera, Baczyńskiego, Broniewskiego, Czwartaków, Gazowa, Kolejowa, Kozłowiecka, Krańcowa, Kwiatowa,  Moniuszki, Mostowa, Nowodworska, Powstańców Warszawy, 
Przechodnia, Przemysłowa, M. Reja, Różana, Składowa, Słoneczna, Strefowa, Szaniawskiego, W. Śliwiny, Wrzosowa, Zachodnia, Żeromskiego, Żołnierska

Rodzaj odpadów Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
szkoły, obiekty użyteczności publicznej, 
żłobki i przedszkola, zespoły garaży 
wolnostojących, lokale handlowe, 
zakłady produkcyjne, rzemieślnicze 
i usługowe, domki letniskowe
UWAGA: odbiór odpadów z domków 
letniskowych odbywa się od kwietnia 
do października

Odpady komunalne 7, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 12, 25 9, 23
Papier i tektura 11 21 6 13

Metal i tworzywa sztuczne 15 19 19 16 12 7 5 9 3 8 10 17
Szkło opakowaniowe 11 17 23 29

Bioodpady 14 25 25 8, 22 6, 20 4, 17 1,15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4 15
Wielkogabaryty 20

lokale gastronomiczne, 
szpitale, 
hotele, 
obiekty noclegowe

Odpady komunalne 4, 11, 18, 
25

1, 8, 15, 
22

1, 8, 15, 
22, 29

6, 12, 19, 
26

4, 10, 17, 
24, 31

7, 14, 21, 
28

5, 12, 19, 
26

2, 9, 16, 
23, 30

6, 13, 20, 
27

4, 11, 18, 
25

2, 8, 15, 
22, 29

6, 13, 20, 
27

Papier i tektura 11 21 6 13

Metal i tworzywa sztuczne 15 19 19 16 12 7 5 9 3 8 10 17
Szkło opakowaniowe 11 17 23 29

Bioodpady 14 25 25 8, 22 6, 20 4, 17 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4 15
Wielkogabaryty 20

cmentarze Odpady komunalne 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31
Papier i tektura 11 21 6 13

Metal i tworzywa sztuczne 15 19 19 16 12 7 5 9 3 8 10 17
Szkło opakowaniowe 11 17 23 29

Bioodpady 14 25 25 8, 22 6, 20 4, 17 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4 15
Wielkogabaryty 20

UWAGA! Nieruchomości zadeklarowane w systemie workowym odbierane są 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek). 
Odbiór odpadów odbywać się będzie od godz. 12:00. 

System workowy obejmuje TYLKO nieruchomości położone w ścisłym centrum Lubartowa.
Odpady z działalności gospodarczej nie są odpadami komunalnymi.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 
ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów 
Tel.: (+81) 855 29 79 wew.20

Fax: 81 854 15 03

Firma odbierająca odpady:


